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Analyse van enkele fauna-elementen van de

Maleische Scoliiden

door

Dr. J. G. BETREM,
Deventer

Reeds eerder is er op gewezen, dat de Scoliiden-fauna van de
groote Soenda-eilanden een duidelijk Chineesch en een duidelijk

Voorindisch element bevat (Betrem 1928, p. 372). De docu-
mentatie in deze publicatie is echter zeer kort gehouden. In deze

kleine verhandeling zijn daarom voor zoo ver de gegevens ter be-

schikking staan i) deze fauna-elementen nader besproken.

Toen bovengenoemde monographie verscheen, stond het begrip

van rassenkring (Rassenkreis), waarmede de "genre géographique"

van Trouessart practisch synoniem is, nog in zijn kinder-

schoenen. Pas R e n s ch (1929) omschreef de rassenkring als

systematisch-geographisch begrip zoo scherp, dat de zoögeograaf

hiermede als eenheid werken kon. Een rassenkring is een groep

van planten of dierenvormen, die vicariëeren. Onder vicariëeren

verstaat men in de Zoogeographie het verschijnsel, dat bepaalde
nauwverwante vormen niet in het zelfde woongebied voorkomen,
maar elkaar geographisch uitsluiten. Waar de eene leeft, komt dus

de andere niet voor. Zij vervangen elkaar in de fauna van verschil-

lende streken, hoogstens komen zij in de grensgebieden naast elkaar

voor, waar zij dan ook onderling dikwijls bastaardeeren. Indien

zij weinig van elkaar verschillen, worden zij ondersoorten (sub-

species) van dezelfde soort genoemd. De subspecies is dus een

geographische vorm. De verschillen kunnen echter zoo groot wor-
den, dat de systematicus gedwongen is, ze als soorten te onder-

scheiden. Slechts onder zeer bijzondere omstandigheden kunnen
twee vormen van dezelfde rassenkring tegelijk in een streek voor-

komen, dit is echter altijd historisch geographisch te verklaren (ver-

gelijk dissertatie van Toxopeus). Bij de Scoliiden is dit ver-

moedelijk het geval met Campsomeris thoracica subsp. 4'fasciata

(F. 1798) en Campsomeris hirticollis subsp. agilis (Sm. 1858), die

beide op Java naast elkaar leven. De eerst genoemde vorm heeft

Java vanuit het vasteland van Azië bereikt over Sumatra, de andere
vermoedelijk over de omweg Sumatra-Borneo-Philippijnen-Celebes.

Gedurende de tijd, dat deze dieren zich verplaatsten over deze om-

^) De aanteekeningen, bibliotheek en verzamelingen van den auteur zijn nog
te Semarang op Java, zoodat lang niet alle hem bekende gegevens verwerkt
konden worden.
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weg, zijn deze vormen zoodanig van elkaar gaan afwijken, dat

toen zij elkaar weer op Java ontmoetten, zij reeds zoo groote ver-

schillen vertoonden, dat zij niet meer met elkaar hybridiseerden.

Ook oecologisch schijnen zij voldoende van elkaar te verschillen,

dat zij naast elkaar kunnen blijven voortbestaan. Zij blijken dus
ieder een aparte plaats te hebben in de levensgemeenschap, hoewel
zij op dezelfde engerlingen als parasiet kunnen leven. Uit de ge-

gevens van bijlage I en II blijkt, dat de rassenkringen van *C. col-

laris, *C. marginella, C. rubromaculata, C. indica, C. phalerata, *Sc.

flavifrons en de subgenera Microscolia en Austroscolia een ver-

spreiding hebben van Voorindië tot ver in Indonesië. De met een

sterretje gemerkte drie rassenkringen komen tot in Zuid-Europa
voor, die van C. collaris ook in geheel Afrika en Madagascar. In

China en Japan met uitzondering van het zuidelijkste deel van
eerstgenoemd land (grens ongeveer zooals in zoögeographische
handboeken is aangegeven) zijn vertegenwoordigers van deze ras-

senkringen niet bekend. Wij zouden bovengenoemde vormen het

Indo-Maleische element in de Maleische fauna willen noemen.
De rassenkringen van het ondergeslacht Megacampsomeris, groep

I en groep II (met uitzondering van Campsomeris ceylonica), het

subgenus Carinoscolia en de rassenkringen van Sc. decorata en Sc.

vollenhoveni zijn alle -verspreid van China en Japan tot ver in In-

donesië. Westelijk van de lijn Calcutta-Sikkim en ten Zuiden van
de Himalaya komen deze rassenkringen niet voor, evenmin zijn

zij bekend uit het Zuidelijke Palaearctische gebied. Deze verwant-
schapsgroepen in de Maleische fauna zouden wij het Sino-Malei-

sche element in de Maleische fauna willen noemen.
De verspreiding van beide fauna-elementen naar het Oosten in

de Indische archipel is al naar de rassenkring zeer verschillend.

Van beide elementen zijn rassenkringen bekend, die zelfs tot voorbij

Nieuw-Guinea verspreid zijn. Omtrent de ouderdom van deze als

onderdeel van de maleische fauna kunnen hieruit dus geen con-

clusies getrokken worden. Misschien kan het feit, dat de typische

bergvormen als C. asiatica en C. limbata beide uit China en (of)

de Himalaya afkomstig zijn, eenig licht hierop werpen.

Men zal zich nu afvragen of er geen rassenkringen bekend zijn,

die zoowel in Voorindië als in China voorkomen. Tot nu toe is er

slechts één met zekerheid bekend {Sc. 4-pustulata). Merkwaardig
is echter, dat deze vormengroep niet voorkomt op de groote Soenda-
eilanden. Malakka is het Zuid-Oostelijkste punt van het versprei-

dingsgebied. Dit wijst er op, dat deze verspreiding pas zeer recent

tot stand gekomen is, nl. nadat het Soenda-plat onder water is

geloopen ; dus na de laatste of voorlaatste ijstijd.

Het feit, dat het Sino-Maleische element zich niet westelijk en

het Indo-Maleische zich niet Noordelijk verplaatst heeft, moet be-

paalde redenen hebben. Aangezien wij kunnen aannemen, dat het

Sino-Maleische element oorspronkelijk afkomstig is uit China, moet
dit zich dus naar het Zuiden verplaatst hebben. Wat kan nu de
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reden geweest zijn, dat deze dieren zuidwaarts trokken ? Reeds
eerder vermeldden wij, dat de koudelievende vormen (gebergte-

vormen) behooren tot het Sino-Maleische element. Van deze ge-

bergtevormen komen in het laagland verwanten voor, die van eiland

tot eiland vrij veel verschillen en dus sterk tot subspeciesvorming

zijn overgegaan.

Wij moeten de gang van zaken ons nu als volgt voorstellen.

Gedurende de ijstijden werd in Zuid-Oost Azië het khmaat koeler,

de Chineesche vormen werden daardoor gedwongen, voor zoo ver

zij dit koelere klimaat niet konden verdragen, zich tegelijk met de

hun omringende fauna en flora langs de aldaar Noord-Zuid loo-

pende bergketens naar het Zuiden te verplaatsen, waardoor zij het

Maleisch gebied binnendrongen. Daar in die tijd ook het Soenda-

plat voor een groot deel droog w^as door de daling van de zee,

konden deze dieren langs de lagere bergketens de groote Soenda-
eilanden bereiken. Er zijn redenen om aan te nemen, dat versprei-

ding niet door de vlakte zelf heeft plaats gehad, daar aldaar de

temperatuur ondanks de afkoeling tijdens de ijstijden te hoog voor

hen was. Toen de temperatuur steeg en het Soendaplat weer begon
onder te loopen, trokken zich de koudelievende, stenotherme vor-

men op de hoogere bergen terug. De op dat oogenblik in het laag-

land levende vormen pasten zich aan de hoogere temperatuur aan,

waarbij zij dikwijls duidelijk veranderden, en zich op de verschil-

lende eilanden in aparte subspecies splitsten. Gezien het feit, dat

de Java-vorm (C. habtocoma) zeer sterk afwijkt van die op Su-
matra, Malakka en Borneo (C. pulchcivestita) , welke eilanden alle

dezelfde subspecies herbergen, is het waarschijnlijk dat deze split-

sing in ondersoorten geschiedde, voordat de laatst genoemde ge-

bieden door water gescheiden werden.

Het Sino-Maleische element stuitte tijdens zijn verspreiding naar

het Zuiden westelijk van Assam op een on overkomen lij ke barrière,

doordat de Ganges- en Bramapoetra-delta toen nog zee waren.
Vanuit de Himalaya konden zij zich vermoedelijk niet naar het

Zuiden verplaatsen, omdat de temperatuur van de Ganges-vlakte,

daar zij uit koelere streken kwamen, te hoog was, ondanks het

koeler worden van het klimaat. Het voorkomen van een Chineesch
element in de Maleische fauna laat zich hierdoor verklaren.

De oorzaken, die geleid hebben tot de tegenwoordige versprei-

ding van het Indische element, zijn minder gemakkelijk te begrij-

pen. De verplaatsing van uit het Westen naar het Maleische ge-

bied was alleen mogelijk in de tijd, dat een landverbinding tus-

schen Voor- en Achterindië bestond.

Minder gemakkelijk is echter te verklaren, waarom de dieren,

die uit Voorindië kwamen en die zich meestal tot in Zuid-China
en Formosa konden verspreiden, niet verder Noordelijk trokken.

Het is mogelijk, dat hier de temperatuur te laag werd. Het is echter

merkwaardig, dat in deze streken een zoögeographische grens ligt,

die reeds van oudsher de onderzoekers is opgevallen. Zij geldt dus
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voor zeer verschillende diergroepen. Het is onwaarschijnlijk, dat

het Voorindische element pas na het Chineesche de Indische ar-

chipel binnengetrokken is, daar het hiervoor te ver naar het Oosten
doorgedrongen is. Het is daarom waarschijnlijker, dat zij behooren
tot een oudere faunistische laag, die zich vóór de Chineesche vor-

men over het Soendaplat verspreid hebben. Het is echter ook mo-
gelijk en hiervoor zijn aanwijzingen, dat er een jong en oud Indisch

element te onderscheiden is, waarvan het oudere zich verder naar
het Oosten zou hebben verspreid dan het jongere. De ingewik-
kelde verspreiding van de rassenkringen van het ondergeslacht

Campsomereüa zou op deze wijze verklaard kunnen worden. De
rassenkring van C. manokivatiensis behoort dan tot de oudste golf,

die van C. collavis tot de jongste. De laatste heeft Forrnosa niet

meer kunnen bereiken, daar de straat tusschen het vasteland en
Formosa toen reeds gevormd was. Vermoedelijk is dus de laatste

invasiegolf het Soendaplat binnengedrongen na de Chineesche
elementen. Het is mogelijk, dat in een van de interglaciale tij-

den, die warm geweest zijn, zulk een invasie heeft plaats gehad.

Het is nu interessant om na te gaan of ook andere dieren en
plantengroepen dezelfde merkv/aardige verschijnselen in hun ver-

spreiding vertoónen. Vele koudelievende gebergtevormen afkom-
stig uit de Himalaya en met Palaearktische verwantschappen zijn

reeds bekend ; ik noem hier slechts : hommels, stippelmotten, ver-

schillende dagvlinders en verschillende planten ( Primula, kardi-

naalsmuts, etc. ) , zie verder de publicaties van van Steenis en

Lam. Een eenigszins uitvoerige bespreking omtrent Chineesche

en Voorindische elementen in de Maleische flora heb ik tot nu toe

niet kunnen vinden in plantengeographische publicaties.

Bij andere diergroepen komen ongetwijfeld genoemde twee ele-

menten in de Maleische fauna ook voor. Dr. von Königs wald
verschafte mij tijdens onze gezamenlijke krijgsgevangenschap op
Java enkele gegevens, waarvoor ik hem ten zeerste dankbaar ben.

Zoo komt de tapir recent voor op Sumatra, Malakka en Achter-
indië ; fossiel is ze gevonden in Zuid China (onder plioceen), Ja-

pan, Java (pleistoceen) en Europa (oligoceen tot boven phocéen).

Uit de Siwalik-fauna is dit dier niet bekend. Nijlpaarden daaren-
tegen zijn fossiel aangetroffen in de Siwalikfauna en op Java, maar
niet in China. De Orang-Oetan is recent gevonden op Sumatra en
Borneo, fossiel is zij aangetroffen op Java en in China ; in de
Siwahk- fauna komt zij niet voor. Dr. von Königswald wil

daarom onderscheiden een Siva-Maleische fauna en een Sino-Ma-
leische fauna. Tot de Siva-Maleische fauna uit het Midden Plei-

stoceen behooren : Hippopotamus, Merycopotamus, Elephas pla-

nifrons. Op Java zijn deze dieren in de Tji-djoelang-fauna bij

Bandjar gevonden. Volgens Wa d i a (p. 271) komen deze die-

ren in de Siwalik-fauna in het boven-mioceen en het onder-plio-

ceen voor.

Tot de Sino-Maleische fauna behooren de Maleische beer, tapir.
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gibbons, orang oetan, nevelpanter en tijger. Zij zijn bekend vanaf
het begin van het pleistoceen. In Zuid China komen fossiel de
panda en de orang oetan naast elkaar voor.

Verder mag hier opgemerkt worden, dat de Pithecanthropus en

de Sinanthropus, de bekende zeer verwante primitieve menschen, op
Java en in China bij Peking gevonden zijn. Nauwe verwanten zijn

tot nu toe nergens anders gevonden.

Wij kunnen dus constateeren. dat de fossiele zoogdiervondsten

het eveneens waarschijnlijk maken, dat in de Maleische fauna een

Voorindisch (Siwalikisch) en een Chineesch element te onder-

scheiden zijn, waarvan het eerste ouder is dan het tweede. Hetgeen
afgeleid is uit de tegenwoordige verspreiding van de rassenkringen

van de Scoliiden komt dus hiermede volkomen overeen.

Bijlage I.

Rassenkringen van Voorindische oorsprong.

Rassenkring van Campsomeris coUaris (F. 1775).

C. thoracica subsp. eriophora (Klug 1813) : N.W. Voorindië, West
Azië, Spanje, Egypte.

C. thoracica subsp. senilis ( F. 1 793 ) : Tripohs, Tunis, Algiers,

Marokko.
C. thoracica subsp. dimidiatipennis (Sauss.) en subsp. coelebs

(Sichel 1864) : overig Afrika en Madagascar.
C. collaris subsp. collaris (F. 1775) : Voorindië tot aan de Indus,

Ceylon, Lakkadieven, Maladieven (komt als var. fim-

briata Burm. 1853 zeldzaam op het Soendaplat voor).

C. collaris subsp. é-fasciata (F. 1798) : Achterindië, Zuid China,

Soendaplat, Philippijnen, Noord Celebes.

?C. hirticollis subsp. agilis (Smith 1858) : Java, Zuid en Centraal

Celebes, Kleine Soenda-eilanden.

?C. hirticollis subsp. hirticollis (F. 1804) ; Ambon, Ceram Laut.

?C. hirticollis subsp. micans (Guérin 1830) : Boeroe.

?C. hirticollis subsp. bernsteini Betr. 1928 : Halmaheira, Ternate,

Batjan, Obi- en Soela-eilanden.

?C. hirticollis subsp. cultrata (Kirby 1894) : Damma- en Kei-

eilanden.

Rassenkring van Campsomeris marginella (Klug 1810).

C. marginella subsp. terminata (Smith 1858) : Java, Billiton, N. en

Z. Celebes, Ambon, Boeroe.

C. marginella subsp. modesta (Smith 1858) : Phihppijnen.

C. marginella subsp. marginella (Klug 1810) : Voorindië, Ceylon.

C. marginella subsp. formosa (Betr. 1928) : Formosa. Ook in

Zuid Europa en Afrika komen vermoedelijk vormen van
deze soortenkring voor.



414 DR. J. G. BETREM, ANALYSEVANENKELEFAUNA-

Rassenkring van Campsomeris rubromaculata (Smith 1855).

C. rubromaculata subsp. pseudindica Betr. 1928 : Ceylon.
C. rubromaculata subsp. rubromaculata (Smith 1855) : Voorindië,

Achterindië, Malakka, Java, Sumatra, Zuid China. Ver-
moedelijk zijn aldaar nog meer subspecies te onder-
scheiden {beharensis Betr. 1928, hainanensis Betr. 1928,
bicolor (Sauss. 1858)).

C. rubromaculata subsp. borneana (Cam^. 1902) : Borneo.
C. rubromaculata subsp. celebensis Betr. 1928 : Noord Celebes,

Sangir eilanden.

Rassenkring van Campsomeris indica (Sauss. 1854).

C. indica subsp. indica Sauss. 1854) : Ceylon, Voorindië, Malak-
ka, Turkestan.

C. indica subsp. azurea (Sauss. 1859) : Sumatra, Java, Philippijnen

(Jolo eilanden) ? Halmaheira.

?C. degaullei Betr. 1928 : Tonkin.

Rassenkring van Campsomeris phalerata (Sauss. 1858).

C. phalerata subsp. turneri Betr. 1928 : Ceylon, Achterindië.

C, phalerata subsp. phalerata (Sauss. 1858) : Nepal, Sikkim, Oost
Bengalen, Assam, Z. China, Achterindië, Malakka,

Java, Sumatra, Borneo, ?N. Celebes.

C. phalerata subsp. bankaensis Betr. 1928 : Banka.

Subgenus Microscolia Betr. 1928.

Het is niet noodig, dit ondergeslacht in zijn componenten te

splitsen, daar zijn verspreiding als scherp omschreven systematische

eenheid reeds karakteristiek genoeg is. Het leeft van de Salomons-

eilanden en Noord Austrahë tot in Voorindië en Ceylon. De Noor-
delijkste vindplaats ligt in de Khasia Hills (Assam).

Subgenus Austroscolia Betr. 1928.

Ook voor dit subgenus kan volstaan worden met de verspreiding

als geheel op te geven. Splitsen in rassenkringen is daarom niet

noodig. Vooral in de Molukken en Oostelijk daarvan gelegen ge-

bieden zijn de verwantschappen zeer ingewikkeld. Men heeft dit

ondergeslacht gevonden vanaf Australië en de Salomonseilanden

tot in Ceylon. De Noordelijkste vindplaatsen liggen in Kumaon
(Westelijk deel van de Centrale Himalaya) en Sikkim.

Rassengroep van Scolia [Triscolia] flavifrons (F. 1775).

Sc. (lavifrons subsp. flavifrons (F. 1775) : Zuid Frankrijk, Spanje,

Portugal, Italië, Tirol, Z. Zwitserland, Noord Afrika.

Sc. flavifrons subsp. haemorrhoidalis (F. 1787) : Hongarije, Zuid
Rusland, Z.W. Azië, N.W. Indie, Turkestan, Buchara.

Sc. azurea subsp. democratica Micha 1927 : Ceylon.

Sc. azurea subsp. hindostana Micha 1927 : Zuid Indie.
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Sc. azurea subsp. rubiginosa (F. 1793) : Sikkim, Achterindië, Z.
China.

Sc. azurea subsp. azurea (Chr. 1791) : Malakka, Sumatra, Java,

Borneo.

Bijlage II.

Rassenkringen van Chineesche oorsprong.

Rassenkringen van Megacampsomeris groep I.

De rassenkringen van deze groep zijn nog niet duidelijk van el-

kaar onderscheidbaar, daar vooral in China en Japan de groep
zeer soortenrijk is.

In het Maleische gebied komen duidelijk twee rassenkringen voor,

één van laagland-soorten en één van hooglandsoorten. De laatste

heeft zich in tegenstelling van de eerste weinig gedifferentieerd in

de verschillende gebieden. De hooglandsoort is C. asiatica (Sauss.

1858). De soort is verspreid in de bergen (vanaf ongeveer 1000 m)
van Java, Sumatra, Noord Celebes, Philippijnen (?C. luzonensis

( Rohwer 1921
) ) tot in de hoogere deelen van de Himalaya ( Bootan,

Kumaon, etc, subsp. himalayana Betr. 1928). De laaglandvormen
zijn : C. habrocoma (Smith 1855) : Java, C. pulchrivestita (Cam.
1902) : Sumatra, Malakka, Banka, Borneo, C. wagneri Betr. 1928 :

Z. Celebes, C. binghami Betr. 1928 : Formosa, C. binghami subsp.

khasiensis Betr. 1928 : Khasia Hills. Welke Chineesche soorten tot

deze soortenkringen behooren is nog onvoldoende bekend. Reeds
eerder is door schrijver waarschijnlijk gemaakt, dat de gebergte-

vormen relicten zijn uit een koelere tijd.

Rassenkring van Campsomeris prismatica (Smith 1855).

Campsomeris prismatica (Smith 1855) valt niet in ondersoorten

uiteen ; zij is verspreid van Lombok, de Philippijnen en ?Celebes

tot in het beneden stroomgebied van de Amoer. In Engelsch Indie

wordt de lijn Sikkim Calcutta naar het westen toe niet overschreden.

In de Himalaya is deze species tot in Kumaon gevonden.

Subgenus Megacampsomeris, groep II.

Deze groep, waartoe ook C. prismatica (zie boven) behoort, komt
practisch alleen in het Sino-Maleische gebied voor. Alleen uit Cey-
lon is nog C. ceylonica (Kirby 1889) bekend. In China en Japan
heeft deze groep zich in verschillende rassenkringen gesplitst, waar-
van de mannetjes buitengewoon moeilijk te ontwarren zijn, ook op
Celebes zijn de verwantschappen zeer ingewikkeld. (Betrem 1928 :

C. [ruhstorleri, C. kraengensis, C. [ulvotarsata) .

Subgenus Carinoscolia Betr. 1928.

Het is voor ons doel niet noodig, dit subgenus in zijn kompomen-
ten te splitsen, daar de verspreiding van dit ondergeslacht als een-

heid reeds karakteristiek genoeg is. De hiertoe behoorende soorten

zijn verspreid van Nieuw Guinea en de Salomonseilanden tot in het
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Amoer-gebied, Japan en Formosa. Westelijk van Sikkim en Cal-
cutta zijn geen vindplaatsen bekend.

Rassenkring van Scolia decorata (Burm. 1853)

Sc. japonica (Smith 1873) : China en Japan.
Sc. decorata subsp. desidiosa (Bingh. 1897) : Achterindië, Sikkim,

Formosa.
Sc. decorata subsp. decorata (Burm. 1853) : Malakka, Sumatra,

Borneo.

Rassenkring van Scolia vollenhoveni (Sauss. 1858).

Sc. vollenhoveni subsp. vollenhoveni Sauss, 1858 : Malakka, Su-
matra en Borneo.

Sc. vollenhoveni subsp. siberutensis Betr. 1928 : Siberoet eilanden
(ten Westen van Sumatra),

Sc. vollenhoveni subsp. chumponi Betr. 1928 : Burma, Siam.
Sc. cly peata subsp. rufohirta Betr. 1928 : Kumaon (Westelijk deel

van de centrale Himalaya).
Sc. clypeata subsp. cly peata Sickm. 1894 : China.
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